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Wat heeft je in het afgelopen
jaar het meest verbaasd?
‘Inde filmonderzoek ikhetconcept
whiteprivilege.Het idee is:wittemen-
senhebbeninonzesamenlevinggeen
lastvanracismeendiscriminatie, en
daardoor ishunstartpositie inhet le-
venvoordeliger.Datwasconceptwas
nieuwvoormij.

‘Toen ikmehieringingverdiepen
enhetermetanderenoverhad,viel
meopdatprogressievewittemensen
vaakdefensief reageerden:hoezo,dat
valtwelmee,als jemaar jebestdoet,
het ligtaandeeigenhouding,don-
keremensenmoetenzichnietzosnel

slachtoffervoelen.Dat raakteme:
waaromishetzomoeilijkempathisch
vermogenoptebrengen?’

Kun je een voorbeeld geven
van hoe white privilege werkt?
‘InAmerikanah, hetgeweldigeboek
vandeNigeriaanse schrijfsterChima-
mandaNgozi, staat eenvragenlijst
waaruit jekuntafleidenof jewhitepri-
vilegehebt.Heb jebijhet afsluitenvan
een leningwel eensgedachtdat jouw
raseenobstakel is?Ben jewel eenser-
gensgeweigerdopbasis van je ras?
Als jewitbent, ishet antwoordaltijd
nee.Als jewitbent,denk jenietna

over jekleur.Maarzo ishetniet voor
iedereen.Het isbelangrijkdatweons
datproberen te realiseren.’

Voor de film liet je drie
jongens opzichtig een fiets
loszagen in het park. Wat
blijkt uit dat experiment?
‘Diedrie jongenswarenevenoud,
evengrootendroegenexactede-
zelfdekleding. Eenvande jongens
waswit, eenwaszwart eneenwaseen
MarokkaanseNederlander.Dewitte
jongenwordt tot tweekeer toegehol-
pen;het zal zijneigen fietswel zijn,
zeidenvoorbijgangers toen ikzeer

achteraf naarvroeg.Deandere twee
jongenswerden fel aangesprokenof
depolitiewerdgebeld. Erwasaan
tweekantenéénuitzondering.De
witte jongenwerdéénkeerverdacht,
deMarokkaans-Nederlandse jongen
werdéénkeerníét verdacht.Die scè-
nes zijnvanwegede lengteuiteinde-
lijk indemontagegesneuveld.De
Marokkaans-Nederlandse jongenwas
nahet filmenechtaangeslagen.’

Aan Harvard werd een online-
test ontwikkeld om onbewuste
vooroordelen te testen. Jij en
Quinsy Gario maakten de test
en hadden allebei een licht
automatische voorkeur voor
witte mensen. De directeur
van de VPRO en je vader
hadden zelfs een matig
automatische voorkeur voor
witte mensen.
‘De test laat ziendatwegeprogram-
meerdzijnomwittegezichtensneller
metpositieveeigenschappenteasso-
ciërendandonkeregezichten.Deste-
reotypendievanoudsherbestaan
overmensenvanAfrikaanseafkomst,
zijnmisschienminderexpliciet aan-
wezigdanvroeger,maarzebestaan
zekernog.Vaakkomenzenaarboven,
bijvoorbeeldalshetblad LINDAeen
specialmaaktoverAfrikaendaareen
fotoserie inafdruktvanzwartevrou-
wenmetdikkebillen. Zwartevrou-
wen inmijnomgevingwarendaar
verontwaardigdover, enderedactie
van LINDAzaldie verontwaardiging
waarschijnlijknietkunnen invoelen.

‘Maarvoormijn researcher, van
Somalischeafkomst, zijndie stereoty-
pen ietswaarmeezevaakwordtge-
confronteerd.Mannendieophaaraf-
komenenzeggendat zehetnog
nooitmeteennegerinhebbenge-
daan, alsof zijhundiegunst zoumoe-
tenverlenen.Als jedaarmee leeft, kun
je je voorstellendathetherproduce-
renvanhet stereotypevandehyper-
seksuele zwartevrouwdoor LINDA je
tegendeborst stuit.

‘Vooroordelenzijnoveral, daar
hoef jegeenexpliciete racistische
denkbeeldenvoor tehebben–hele-
maalniet, zelfs.Dezelfde researcher
kreegzelfsbij eenorganisatie alsde
VPROtehorendat zezokeurigNeder-
lands spreekt, dathet zoknap isdat ze
aandeuniversiteitheeftgestudeerd.
Deonderliggendeboodschap is: voor
eenzwartmeisje isdat eigenlijkab-
normaal.Helaasklinkendit soort
vooroordelenookdoor in school-
adviezendiekinderenkrijgen.’

Aan het eind van Zwart als
roet interview je Folly, een

persoonlijke vriend uit Togo.
Je wilt hem voor de camera
vragen of je hem ooit in meer
of mindere mate racistisch
hebt bejegend. Hij zegt: ja.
‘Hij vonddat ikeen labelophemge-
plakthad,dat vanhyperseksuele
zwarteman. Ikbenadruktedathij
veel aandachtkreegvanvrouwen. Ik
hadhemproberen tekoppelenaan
vriendinnenvanmij, opeenmanier
diehemnietbeviel.Hijhadhet idee
dat ik tegendievriendinnenzei: je
zouhetookeensmeteendonkere
manmoetendoen.Alsof hij een fla-
vourwasdie jeuitmoestproberen.
Maar ikkoppel altijd iedereenaan ie-
dereen,dat is eenonhebbelijkheid
vanmij. Zobegonnenwetekibbelen.
Ik voeldemeaangevallen.Het ismoei-
lijk als iemandkritiekop jeheeftop

dit terrein,want racist zijn is zoonge-
veerhet ergstewater is. Ik zeidathij
meeenschuldgevoelgaf,waarophij
booswerdomdat ikdezakenom-
draaide. Zogebeurde tijdensdatge-
sprekmetFolly inhetkleinwat inhet
groot indepietendiscussiegebeurt.’

Want op het moment dat het
woord racisme valt, strandt de
discussie.
‘Ja.Mensenvoelenzichaangevallen,
omdatzenooit eenracistisch feest
hebbenwillenvieren.Daardooront-
staanerheftigeemoties.Maarhetuit-
eindelijke slachtoffer is tochdegene
dieonder racisme lijdt, ennietde-
genedie indeverdedigingschiet.’

VaderRichardBergman is inmiddels
om. ‘Metnamedoordathij zaghoe-
veel racistischebaggerernaarboven
kwamenhoeveelhaatmail ikkreeg.
ZodraZwartePiet eensymboolwordt
van ‘eigenvolkeerst’,willenmensen
zoalsmijnvaderdaar tochniet veel
meermee temakenhebben.Metdat
soort vriendenheeft ZwartePietgeen
tegenstandersmeernodig.’

Zwart als roet (Our Colonial
Hangover), 27/11, IDFA (uitver-
kocht); 1/12 uitgezonden op
NPO2, 20.25 uur.

Zelftest
In de film van Sunny Bergman komt een onlinetest voor waaruit blijkt in welke
mate demaker van de test een onbewuste voorkeur heeft voor witte
gezichten ten opzichte van donkere gezichten. Veel van de geïnterviewden in
Zwart als roetmaken de test en delen het resultaat. Dat kan iedereen in een
paar minuten tijd ook thuis doen, op implicit.harvard.edu.

‘De stereotypenover
mensen vanAfrikaanse
afkomst, zijnmisschien

minder expliciet aanwezig
dan vroeger,maar ze
bestaan zeker nog’

DeBritse komiek en acteur Russell Brand reageert heftig op Bergman als Zwarte Piet.

Sunny Bergman

Uit Zwart als roet: Sunny Bergman en haar vader in de rol van Sinterklaas.


